
EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARIK EZ! 

SARRERA 

Zoritxarrez emakumeen kontrako indarkeria kasu berri bat ezagutu dugu gaur. Berriro kalera atera 

beharrean topatzen gara indartsuagoa den eta botere gehiago duen pertsona batek (seguraski gizona 

eta biktimarekin harremana duena) emakume baten bizitza ez duela balio erabaki duelako. 

Lakra hau bukaezina dela ematen du eta gutxi balitz, gero eta gazteagoak dira indarkeria pairatzen 

duten emakumeak. Haietako batzuk orain dela gutxi hezkuntza sisteman zeudela edo daudela esan 

dezakegu. 

Hori dela eta lakra honekin bukatu ahal izateko irakasleon inplikazioa ezinbestekoa dela uste dugu 

eta hemendik deialdi berezi bat egin nahi dizuegu egun hauetan gelan gaia lan dezazuen. Ikasleriari 

bortizkeri egoera haietatik baztertu ahal izateko tresnak eman behar dizkiegu.   

Ondoren ideia batzuk eskaintzen dizuegu 

 

Helburu orokorra: 

Emakumeen kontrako indarkeriari buruz gogoeta egitea, egoera desberdinak aztertuz, sortzen duten 

mina eta ondorio larriak ohartzeko. 

 

Helburu didaktikoak: 

 Indarkeria mota desberdinei buruz gogoeta egitea 

 Indarkeriaren erabilpenari buruz hausnartzea 

 Indarkeriaren transmititzeko erak aztertzea 

 Indarkeriaren diskriminazioaz ohartzea 

 Giza presioaz ohartzea 

 Indarkeriaren jatorriaz gogoeta egitea 

 Maitasunari buruz hausnartzea 

 Aurreiritziak aztertzea 

 

Oinarrizko Gaitasunak: 

 Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 

 Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. 

 Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. 

 

Edukiak: 

 Indarkeria egoerak 

 Komunikabideak 

 Indarkeriaren kontrako erantzunak 

 Emozioak 

 Estereotipoak 

 Indarkeria mundu mailan 

 Maitasuna 

 Tratu onak versus tratu txarrak 

 Harremanak 

 Gaitasun sozialak 



TALDEAREKIN EGITEKO JARDUERAK 

 Ikasleek gertaerari buruz dakitena komentatu eta berria osatu, horretarako eskura dauden 

medioak erabil daitezke: internet, prentsa, irratia …  

 Komunikabide desberdinetan agertzen diren berriak aztertu 

o Berriari ematen zaion trataera 

o Iturri desberdinak konparatu 

o Azkeneko hilabeteko/urteko antzerako gertaerak topatu 

o Estatistikak atera 

 Indarkeria egoera desberdinak aztertu eta adibideak jarri 

o Indarkeri fisikoa 

o Indarkeri Psikologikoa 

o Indarkeri sotila 

o Kontrola versus amodioa 

 Gaiaren inguruan eztabaida sortu: debateak, roll playing 

 Indarkeriaren kontrako Lan desberdinak sortu eta erakusketa egin ikastetxeko beste ikasleek 

ikus dezaten 

o Ipuinak 

o Antzezlanak 

o Horma-irudiak 

o Komikiak 

o Abestiak 

o Leloak 

o .… 

BALIABIDEAK 

- Unitate didaktikoak: "Hezkidetza da bidea" STEE-EILAS karpeta 

- Leloak: “Kaleak gauak geureak dira”, “No es crimen pasional, es asesinato” 

- Laburmetraia:  https://www.youtube.com/watch?v=gM13mUSKTNw  

- Horma irudiak:  

   
- Ipuinak: La princesa que no quería comer perdices 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoIQZSKGVU0  

- Abestiak: 

 Abestietan konturatu gabe botatzen dizkiguten mezuez jabetzeko: 

Toda;  Malu: https://www.youtube.com/watch?v=hkuV3uT48Eg  

  Boteretzea sustatzen duten bestelako abestiak:  

Ella, Bebe: https://www.youtube.com/watch?v=n79LFcX19Gw  

Mi cuerpo es mio, Krudas Cubensi 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x-Pgwldfx8U  

- "Indarkeria sexistaren aurkako gida" Beldur barik 

- "Deskonekta zaitez tratu txarretatik" Gazteentzako gida 
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